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Námsgagnastofnun 2013 Námsgagnastofnun 2013

Nafn: 

Hver er höfundur bókarinnar: 

Lína býr með fimm hænum.  
Gefðu þeim öllum nafn. 

Bláa hænan heitir: 

Brúna hænan heitir: 

Hvíta hænan heitir: 

Svarta hænan heitir: 

Rauða hænan heitir: 

Hverjir búa á túninu þar sem Lína lendir?
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Skrifaðu orðin í rétta reiti.
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LÍNA
Lárétt	 Lóðrétt

1. LíNa 4. GaGGa

2. GULUR 5. LÖMB

3. HæNa 6. æSa

Lárétt Lóðrétt

1. ÚTI  4. KofI 

2. vINdUR  5. fóTUR

3. NIÐUR  6. vINIR 



 

Námsgagnastofnun 2013 Námsgagnastofnun 2013

Hvaða orð vantar?  
Þú finnur þau á blaðsíðu 7, 8 og 9 í bókinni.

_______________ hvín og þýtur. allt í einu lyftir hann 

________________ á flug með sér. Lína ________________ 

í vindinum upp og ________________, niður og 

________________. Hún ________________ langa leið. 

Kindur eiga lömb en hvað heita  
afkvæmi hinna húsdýranna?

Hestar eiga __________________.

Kýr eiga _____________________. 

Gyltur eiga ___________________.  

Hænur eiga __________________.

Hundar eiga __________________. 

Kettir eiga ____________________.

Raðaðu orðunum í stafrófsröð. 

fætur        hæna        Lína        dettur        kofi        ský

  1. ______________   2. ______________   3. ______________ 

  4. ______________   5. ______________   6. ______________ 

a á b d ð e é f  g h i  í  j  k  l  m n o ó p r  s

Raðaðu orðunum í rétta röð  
og búðu til réttar setningar.

hjá    Nú    Lína    býr    æsu.

________  ________  ________  ________  ________

hennar    er    kofinn    æsa.

__________  __________  __________  __________ 

er    Hér    blaut.    kalt    er    ég    og 

______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

Skrifaðu setningar á línurnar í réttri röð.

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________
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kettlinga

grísi

unga

kálfa

folöld

hvolpa

Lína fýkur í vindinum.

Lína sest á bakið á æsu.

Nú býr Línu hjá æsu.

V


